
 
 
 
 
 

Pomůcky: psací potřeby, příloha č. 1 Život s Ježíšem, příloha č. 2 Život bez Ježíše, příloha č. 3 

Modlitba. 

 

Slůvko  

Minule jsme si říkali, že se chceme snažit učit poznávat Ježíše v tom, co dělá, jak 

se chová a co říká. Farizeové Ježíše sledovali, aby na něm hledali něco špatného. My 

ho můžeme sledovat, abychom se ho učili poznávat/dívat na svět tak jako Ježíš. (Četl si někdo 

doma nějaký příběh z Bible? Čeho jste si tam všimli? Co tam dělal Ježíš?/ Jak se v tom příběhu 

Ježíš dívá na svět?) (Necháme děti jmenovat.) Říkali jsme si, že když budeme zaměřeni na Ježíše 

a budeme se dívat na to, co dělá, co říká a jak se chová, budeme mít před sebou nejlepší vzor, 

od kterého se můžeme učit.  

Jeden příklad za všechny: Jeli jste někdy v autě? (Necháme děti jmenovat.) Na kole? 

(Necháme děti jmenovat.) Co musí mít kolo od auta, aby správně fungovalo? (Necháme děti 

jmenovat.) Kolo od auta i od jízdního kola musí být dobře vyváženo, vystředěno, pro 

pohodlnou a taky bezpečnou jízdu. Když mi kolo hází „osmici“ nebo je na pneumatice boule, 

tak se za jízdy třepe a špatně ovládá. Čím je rychlost větší, tím více se to projevuje a hrozí 

nějaké nebezpečí. Proto kolo potřebuje pravidelnou kontrolu - vycentrování. I náš život 

potřebuje „vycentrovat“, zaměřit se na Ježíše. Jak to udělat? (Necháme děti jmenovat.) 

Když položím základ svého života na Ježíši, všechno má svůj pořádek. Ježíš chce, abych 

byl v životě šťastný. Chce být součástí mého života a provázet mě každým dnem. Když 

ho nechám, aby byl středem mého života, aby měl první místo v mém životě, bude i všechno 

ostatní mít svůj řád. Pokud chci mít rád sám sebe, potřebuju nejprve mít rád Boha a přijmout 

to, že on má rád mě. 

Můžete si také vytisknout zvětšené obrázky, viz příloha č. 1 Život s Ježíšem, příloha č. 2 

Život bez Ježíše, a společně s dětmi se bavit o tom, co to znamená žít život s Ježíšem. Jaké 

výhody, případně jaké nevýhody to má. K jednotlivým obrázkům si zapište vaše postřehy 

a zavěste na viditelné místo. 

Jak můžu žít s Ježíšem? Co mám pro to udělat? Zakončíme modlitbou, kterou lze dětem 

také vytisknout a rozdat, aby se k ní mohly kdykoliv samy vrátit (příloha č. 3 modlitba). 

Pane Ježíši, děkuji ti, že chceš být se mnou každý 

den. Děkuji ti, že toužíš být součástí mého života. 

Chci, abys byl ty na prvním místě v mém životě. 

Amen.     

 

 

 


